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Convenente: Programa Calha Norte - PCN 
Local da Obra: Ruas e Avenidas 
Nome do projeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PAVIMENTADAS 
Valor Total: R$ 1.010.000,00 
Valor PCN: R$ 1.000.000,00 
Valor Contrapartida: R$ 10.000,00 
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Tenho conhecimento de que a não entrega de qualquer um dos documentos 

acima listados impossibilita a celebração de convênio com o Ministério da Defesa 
– Programa Calha Norte. 
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______________________________ 
AIRTON GOMES 

Prefeito Municipal de Cerejeiras 
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ESTUDOS PRELIMINARES 
  

O estudo se dá pelo fato de que a obra de construção de calçadas 
em vias pavimentadas ora solicitada proporcionará entre outros benefícios a 
urbanização a melhoria de tráfego a acessibilidade local, proporcionando acesso 
seguro a todos os pedestres e motoristas. A administração municipal elege como 
prioritário, o compromisso com a conquista do crescimento econômico, representado 
pela promoção de projetos e ações que contemplem o atendimento das 
necessidades básicas da população. Dessa forma identifica-se como um entrave ao 
desenvolvimento do município seus problemas de infra-estrutura, as más condições 
dos passeios e calçadas dificultam o acesso de pedestres e impedem o 
deslocamento de cadeirantes e portadores de necessidades especiais. Diante desse 
quadro, torna-se extremamente necessário dotar o município de condições físicas 
para que todos os seus habitantes tenham acesso digno, e mobilidade justa 
garantida aos logradouros públicos. Assegurando intervenções estruturais da maior 
importância para melhoria da sua qualidade de vida e significativamente para o 
desenvolvimento urbano do município como um todo. 

 
Com este projeto de construção de calçadas em vias pavimentadas, 

ocorrerá em nosso município a valorização das propriedades existentes na área 
beneficiada; segurança e conforto para a população habitante ou transeunte pela 
área de projeto; mais segurança e comodidade para os motoristas que trafegam pela 
área. Em termos genéricos, o sistema de calçadas com acessibilidade faz-se 
necessário para melhorar e possibilitar condições de circulação pedestres numa 
área urbana. 

E com a implantação deste empreendimento, será proporcionado o 
deslocamento com mais conforto e segurança, em harmonia com os interesses 
nacionais com objetivos de melhorar a qualidade de vida da população. 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Construção de Construção de Calçadas em Vias Pavimentadas, 
com área total de 13.589,46m² e extensão de 6.794,73m. 
 

Descrição da Obra SERVIÇOS PRELIMINARES contemplando (placa 
da obra, barracão de obra e serviços topográficos, DRENAGEM SUPERFICIAL 
contemplando (Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto e curvo, 
confeccionada em concreto pré-fabricado e Execução de sarjeta de concreto 
usinado, moldada in loco em trecho reto e curvo), CALÇADA (escavação manual, 
carga e descarga e transporte, preparo de fundo de vala, aterro manual, execução 
de passeio, alvenaria, chapisco e massa única) e DIVERSOS (Limpeza final de 
obra).   

 
 

O BDI adotado é de 23,38%. 
É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os 

materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao 
cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos básicos 
fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos 
memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os 
dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas, 
normas de segurança, pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc., e por 
todos os danos causados às obras e ou serviços, bem como a terceiros, reparando, 
consertando, substituindo, ressarcindo, etc., os seus respectivos proprietários. 

Todos os ensaios necessários para a execução deverão preceder de 
relatórios técnicos, sendo os mesmos registrados no CREA sua responsabilidade 
técnica. 

 
Extensão: 6.794,73m 
Área: 13.589,46 m² 
Custo da obra sem BDI: R$ 818.609,17 
BDI adotado: 23,38% 
Custo da obra com BDI: R$ 1.010.000,00 
Custo por m²: R$ 74,32 
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